POVZETEK 3. URBANEGA FORUMA
3. Urbani forum na Ptuju uspešno zaključen
Na Ptuju se je uspešno zaključil 3 Urbani forum z naslovom »Urbana prenova –
identiteta in prepoznavnost mest«, ki ga je Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), v
sodelovanju z Združenjem mestnih občin Slovenije, organiziralo že tretje leto zapored.
Urbani forum je dogodek, ki poteka dvakrat letno, in sicer jeseni in spomladi. V imenu
Ministrstva za okolje in prostor (MOP) je udeležence uvodoma nagovorila državna
sekretarka g. Lidija Stebrnak. V imenu mesta gostitelja in Združenja mestnih občin
Slovenije ZMOS je udeležence pozdravil župan Ptuja Miran Senčar.
Namen Urbanega foruma je promocija vloge slovenskih mest pri razvoju države in
spodbujanja dialoga med vsemi deležniki na področju urbanega razvoja. Spomladanski del
foruma je namenjen obravnavi aktualnih strateških tem urbanega razvoja, jesenski pa
osvetlitvi konkretnih izzivov in priložnosti mest. Tokratni jesenski Urbani je obravnaval
priložnosti urbane prenove v povezavi z identiteto in prepoznavnostjo mest ter pomen
sodelovanja deležnikov pri urbanem razvoju. Predavatelji so predstavili koncepte celostne
prenove mest, vključevanja meščanov ter pomen razvoja blagovne znamke mest ('branding').
Izpostavili so tudi, da ima vsako mesto svoje posebnosti in identiteto, ki jih je smiselno
razvijati. V nadaljevanju so predstavniki občin, nevladnih organizacije in zavodov podali
svoje poglede na krepitev identitete mest in priložnosti urbane prenove v slovenskih mestih.
Na primerih iz Ptuja, Kranja, Ljubljane, Maribora, Novega mesta, Kostanjevice na Krki,
Ajdovščine in Idrije so predstavili različne in zanimive možnosti prenove in oživljanja mest
ter vključevanja javnosti v procese prenove. V preteklih treh letih so bili sprejeti pomembni
strateški dokumenti za področje urbanega razvoja Slovenije. Leta 2015 sprejeta Agenda o
trajnostnem razvoju do leta 2030 posebej izpostavlja pomen mest pri doseganju ciljev
trajnostnega razvoja ter skrbi za trajnostna mesta namenja enega od svojih sedemnajstih
splošnih ciljev. Politično podporo trajnostnemu urbanemu razvoju in večji vlogi mest je na
svetovni ravni oživila leta 2016 sprejeta Nova urbana agenda. Leto pred tem smo v Evropski
uniji sprejeli svojo urbano agendo, s katero želimo okrepiti vlogo mest in izkoristiti vse
možnosti, ki jih ponujajo mesta različnih velikosti pri razvoju Unije. Državna sekretarka
Lidija Stebernak je med drugim poudarila, da »na MOP prenavljamo Strategijo prostorskega
razvoja, v kateri želimo izpostaviti tudi vlogo mest pri zagotavljanju uravnoteženega in
trajnostnega razvoja. Mesta nedvomno so središča gospodarskega, družbenega in kulturnega
razvoja ter inovativnosti. Veseli nas, da so trajnostne urbane strategije, v katerih so slovenske
mestne občine oblikovale svoje želje in vizije, postale dober in vedno večkrat uporabljen
strateški okvir za konkretne razvojne pobude v enajstih mestih. Upamo, da bi v prihodnje ta
praksa zaživela tudi v preostalih mestih. Zato je današnji urbani forum namenjen temu, da
pogledamo kako uresničevanje vizij in zastavljenih ciljev urbanega razvoja poteka v
posameznih mestih. Danes mestom dajemo priložnost za medsebojno izmenjavo izkušenj,
promocijo lastnih dobrih praks in iskanje možnih rešitev za urbane izzive in ustvarjanje novih
partnerstev v slovenskem prostoru. Seveda ima vsako mesto svoje značilnosti, zato želimo na
tokratnem srečanju posebej izpostaviti kako svoje posebnosti in identiteto mesta lahko
uporabijo pri urbani prenovi in vključevanju vseh zainteresiranih strani v procese, s katerimi
izboljšujemo okoljske, gospodarske, socialne in bivalne razmere v mestih.«

